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Trump vai taxar produtos brasileiros  
O presidente dos EUA, Donald Trump, anun-
ciou via Twitter que vai taxar as importações 
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desastrosa política exterior do governo brasi-
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Pensando em organizar a 
luta e uni� car as ações 
em defesa dos serviços 
públicos e contra as pri-

vatizações, foi lançada a Frente 
Ampla em Defesa dos Serviços 
Públicos, no dia 26 de novem-
bro, no Auditório do Teatro dos 
Bancários, em Brasília. Parti-
ciparam dezenas de entidades, 
como centrais sindicais (CUT, 
Intersindical, CGTB CSP - Con-
lutas, e CTB), federações e sin-
dicatos de classe, que buscam 
apoio da sociedade para barrar 
o desmonte do Estado brasileiro.

Pensando em organizar a luta 
e uni� car as ações para barrar o 
desmonte do Estado brasileiro, 
foi lançada a Frente Ampla em 
Defesa dos Serviços Públicos, 
no dia 26 de novembro, no Au-
ditório do Teatro dos Bancá-
rios, em Brasília. Participaram 
dezenas de entidades, como 
centrais sindicais (CUT, Inter-
sindical, CGTB CSP - Conlutas, 
e CTB), federações e sindicatos 
de classe. Todos saíram deter-
minados a alertar a sociedade 
sobre a necessidade de defender 

os serviços públicos e lutar con-
tra as privatizações.

Durante o evento, que con-
tou com a presença de vários 
senadores e deputados, inclu-
sive Gleisi Ho� man, presiden-
te reeleita do PT, os coordena-
dores lançaram um manifesto 

e traçaram um plano de ação 
unitário para fazer frente aos 
ataques de destruição do Es-
tado impostos pelo governo, 
que atingem os serviços pú-
blicos, como o Sistema Único 
de Saúde, a educação pública e 
empresas como os Correios e a 

Caixa. Bolsonaro está impon-
do uma agenda de retirada de 
direitos, com aumento da jor-
nada de trabalho e diminuição 
de salários. A MP 905, que tra-
mita no Congresso Nacional, 
é exemplo do desmonte que o 
Brasil está sofrendo. 

O 
governo Bolsonaro nunca escon-
deu e não esconde sua intenção 
de submissão aos interesses dos 
países desenvolvidos, em espe-

cial dos Estados Unidos. A imagem dele 
fazendo continência para a bandeira desse 
país correu o mundo e causou indignação 
aos verdadeiros brasileiros. Lembram? 

Ainda que se acredite ser apenas incompe-
tência ou ingenuidade, os resultados ne-
gativos vão aparecendo para mostrar que 
entregar riquezas não é o caminho para 
melhores resultados no comércio interna-
cional. No dia 2 de dezembro, por exemplo, 
o presidente Donald Trump anunciou que 
irá retomar imediatamente tarifas norte-
-americanas sobre importações de aço e 
alumínio do Brasil e da Argentina. Ou seja, 
entregamos com facilidade a Base de Alcân-
tara e o petróleo ao Trump e recebemos em 
troca a difi culdade de exportar nosso aço e 
alumínio para eles. 

Admitindo que o atual governo não tem 
incompetentes nem ingênuos, resta supor 
que o motivo principal de entregar nossas 
riquezas seja o de tirar proveito da situação 
para benefício próprio. Nesse caso, é errado 
supor que se tratam de atos de corrupção?

Esse e outros exemplos mostram que a ma-
neira efi caz de se relacionar com os países 
desenvolvidos é com soberania e altivez, 
como fi zeram os governos Lula e Dilma, e 
não com submissão, entregando nosso rico 
petróleo e demais riquezas naturais em tro-
ca de migalhas, como faz Bolsonaro. 

Agora com Lula livre, precisamos retomar a 
luta por um Brasil soberano, com desenvol-

vimento e distribuição de renda e riqueza 
para os brasileiros e brasileiras.

A melhor maneira de fazer isso é construir 
um grande movimento de resistência, com 
cada um de nós conversando sobre essa si-
tuação com familiares, colegas de trabalho, 
irmãos e irmãs de fé e vizinhos. Pessoalmen-
te e nas redes sociais. Se você concorda, 
passe adiante essa ideia. 

Entregar as nossas 
riquezas é corrupção?

O Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4), que acaba de 
ampliar a condenação do ex-presidente Lula para 17 
anos, mesmo com comprovadas irregularidades no 
processo, recebeu a visita do conselheiro para Assuntos 
Políticos da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, 
Willard Smith. Ele aparece na foto com o presidente do 
TRF4, Victor Luiz dos Santos Laus. O representante do 
governo norte-americano afi rmou que tem interesse 
nos julgamentos do TRF4 e também do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Será por quê?

Cá entre nós...

Centrais lançam Frente Ampla em 
Defesa dos Serviços Públicos

“O maior crime que um governo pode 
cometer contra seu país é trair a soberania 
nacional. É permitir que o presente e o 
futuro sejam decididos por outros países, 
por interesses econômicos externos ou por 
grupos poderosos que excluem a maioria 
da sociedade.”

Luiz Inácio Lula da Silva

Em 2016
PIB: 3,0%
Desemprego: 8,5%
Gasolina: R$ 2,85
Dólar: R$ 2, 70

Em 2019
PIB: 0,6%
Desemprego: 11,8%
Gasolina: R$ 4,60
Dólar: R$ 4,21 

Os mesmos empresários que apoiaram Bolsonaro 
para acabar com o 13°, estão chamando os traba-
lhadores para gastar o 13° nas lojas deles. 

Palavra de brasileiroRecordar é viver...

Piada pronta

Lançado livro sobre
resistência sindical

Num momento em que a classe 
trabalhadora sofre fortes ataques 
do governo de ultradireita, com a 
retirada de direitos, desestruturação 
da organização sindical e 
criminalização dos movimentos, a 
jovem escritora Larissa Rodrigues 
de Oliveira lançou, no dia 26 de 
novembro, o livro:
“A representatividade na
unicidade e no pluralismo sindical”. 

O lançamento foi no hall de entrada 
da Biblioteca do Senado, e teve 
o apoio do senador Paulo Rocha 
(PT/PA) e do chefe de gabinete 
Wilmar Lacerda, da liderança do 
PT. No evento, a autora conclamou 
os sindicalistas à unidade para 
a resistência, afi rmando que 
“precisamos estar preparados, 
empenhados e unidos” para fazer 
frente ao modelo de desconstrução 
do sindicalismo e da organização 
dos trabalhadores. 

O Brasil, ao longo de décadas, cons-
truiu regras trabalhistas e previdenciárias 
para assegurar proteção a quem trabalha. 
São normas que dão civilidade às relações 
de trabalho. A� nal, a relação entre capital 
e trabalho não é equilibrada. 

Os detentores do capital e do poder ex-
ploram os que têm apenas seu trabalho a 
oferecer. Propagam a lenda de que o “ex-
cesso” de direitos causa desemprego. São 
contra a CLT, que data de 1943, e que reu-
niu um conjunto de direitos do trabalho. 
Foram contra o 13º salário, criado em 
1962. E contra a inclusão na Constituição 
de 1988 dos direitos trabalhistas.

Depois do golpe de Estado, promo-
vido pelas elites empresariais, judiciais 
e midiáticas em 2016, os golpistas � ze-
ram uma reforma trabalhista para retri-

buir o apoio dos empresários ao golpe. 
Mudaram a CLT, com redução ou eli-
minação de direitos. Prometeram rea-
tivar o mercado de trabalho, mas isso 
não ocorreu. 

Agora, Bolsonaro cria o contrato 
“Verde e Amarelo”, para trabalhado-
res e jovens, de 18 a 29 anos de idade, 
como “primeiro emprego”. Desonera 
encargos sociais e trabalhistas, arro-
cha a remuneração e diminui ou até 
retira o adicional de periculosidade. 
Reduz o percentual do FGTS e a mul-
ta rescisória. Os contratos terão prazo 
de até 24 meses, sem direito à remu-
neração e gratificação de férias, 13º 
salário e FGTS. 

A MP (Medida Provisória) 905 tam-
bém inclui um brutal desrespeito aos 

bancários, ao revogar uma conquista 
do século XX, que é a jornada de seis 
horas, sem trabalho aos sábados. Para 
trabalhadores em geral, libera o traba-
lho aos domingos. Incentiva a nego-
ciação individual ou por empresa, para 
fragilizar os sindicatos.

O desemprego soma 12,5 milhões 
de pessoas, 44% estão na informa-
lidade, 26% deles trabalhadores por 
conta própria. 7,3% dos brasileiros 
em idade de trabalhar estão desalen-
tados, diz o IBGE.

O que gera emprego são os investi-
mentos públicos e privados, como o 
PAC, Minha Casa Minha Vida, Petró-
leo e Gás, no Pré-Sal, e a política de au-
mentos reais do salário mínimo.

Isso já está provado.

A Justiça absolveu, no dia 4 de dezem-
bro, os ex-presidentes Lula e Dilma no pro-
cesso apelidado de "quadrilhão do PT", der-
rubando mais uma farsa da Lava Jato. Na 
decisão, o juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, 
da 12ª Vara Federal em Brasília, a� rmou 
que "a denúncia apresentada [pelo Minis-
tério Público], em verdade, traduz tentati-
va de criminalizar a atividade política, [...] 
apresentando-a como sendo a 'verdade dos 
fatos', sequer se dando ao trabalho de apon-
tar os elementos essenciais à caracterização 
do crime de organização criminosa".

MP 905, mais ataques aos direitos do povo Lula é absolvido
Judiciário comprometido
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Gasolina: R$ 4,60
Dólar: R$ 4,21 

Osni Calixto

Chico Vigilante

Editorial
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Durante a campanha 
presidencial, Jair Bolso-
naro prometeu baixar 
o preço do gás de co-

zinha para apenas R$ 30. Mas, em 
apenas onze meses de governo, o 
preço do gás já subiu quatro vezes. 
O aumento mais recente aconteceu 
no dia 25 de novembro e foi de 4%. 
O preço do botijão de 13 Kg gira 
em torno de R$ 77, mas chega a ser 
vendido por cerca de R$ 100 em 
várias cidades. 

O alto custo do botijão de gás 
está levando várias pessoas a utili-
zarem lenha para cozinhar. Mas o 

aumento do uso de lenha nas casas 
pode prejudicar a saúde, principal-
mente no que diz respeito a doen-
ças respiratórias. 

Combustível também está caro
A gasolina acumula alta de 28% 

em 2019 e chega a quase R$ 5 em 
várias cidades. Já o óleo diesel au-
mentou pela 11ª vez no ano e � cou 
19% mais caro, atingindo um preço 
médio de R$ 3,71. Em maio do ano 
passado, quando caminhoneiros 
pararam o país solicitando a redu-
ção dos preços do combustível, o 
preço do diesel era de R$ 3,59. 

A idade mínima de 65 anos para 
se aposentar torna muito difícil a 
aposentadoria para muitas catego-
rias, entre elas os caminhoneiros. 
Dos 889,4 mil pro� ssionais em-
pregados no Brasil, apenas 7% têm 
60 anos ou mais, segundo a Rela-
ção Anual de Informações Sociais 
(Rais). Ou seja, poucos ainda estão 
trabalhando até a idade mínima 
para se aposentar nessa pro� ssão. 

E com relação aos caminhoneiros 
autônomos, pesquisa da Confe-
deração Nacional dos Transportes 
(CNT) aponta que apenas 16,2% 
têm 60 anos ou mais. 

Além disso, as pensões por 
morte também sofreram terrível 
redução. Os futuros viúvos e viúvas 
vão receber apenas 50% da pensão 
do cônjuge mais 10% para cada � -
lho dependente com até 21 anos. 

O governo Bolsonaro está 
propondo acabar com a isenção 
da cesta básica e passar a cobrar 
impostos dos principais produ-
tos consumidos pelos brasilei-
ros, principalmente alimentos. 
Isso afetaria em cheio o bolso 
dos mais pobres. Segundo o Ins-

tituto Brasileiro de Planejamen-
to e Tributação, se isso realmen-
te acontecer, a cesta básica deve 
subir, em média, 22,68%. 

Em São Paulo, por exemplo, 
o preço do conjunto de pro-
dutos considerados essenciais 
para a família brasileira é de R$ 

473,59 com a desoneração im-
plantada no governo Lula. Sem 
ela, deve subir para R$ 581, 
quase 60% do salário mínimo. 
A palavra � nal � cará com o 
Congresso Nacional, que ainda 
pode barrar essa maldade de 
Bolsonaro. 

Este ano, as forças policiais já 
mataram mais de 1.500 pessoas 
no Rio de Janeiro. O resulta-
do da política de segurança do 
governador Wilson Witzel não 
poderia ser diferente, pois in-
centiva a violência policial, prin-
cipalmente contra jovens negros 
da periferia. 

Por exemplo, o governo do 
Rio e o comando da PM logo 
disseram que policiais não eram 
os responsáveis pela morte de 
Ágatha Vitória Felix, de 8 anos, 
no Complexo do Alemão, ocor-

rida em setembro. Mas, no dia 3 
de dezembro, o Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro denun-
ciou o policial militar Rodrigo 
José de Matos Soares pela morte 
da menina. Agora falta apurar o 
restante das mortes, inclusive de 
outras cinco crianças por ‘bala 
perdida’.

Em São Paulo, a política de 
segurança pública do governa-
dor João Dória segue a mesma 
linha de atuação letal com o 
mesmo alvo preferencial: negros 
de comunidades pobres. 

Um exemplo é a ação violen-
ta da PM em um baile funk em 
Paraisópolis, zona sul da capital 
paulista, que resultou em nove 
pessoas mortas pisoteadas, de-
pois de serem encurraladas por 
policiais. Elas tinham – entre 
14 e 23 anos de idade. Vídeos 
feitos por moradores mostram 
adolescentes sendo espancados. 
Em um deles, um policial militar 
grita ‘vai morrer todo mundo’, 
enquanto outro bate com uma 
barra de ferro nos jovens. 

E se fosse em bairro chique?

O Congresso derrubou o veto 
de Bolsonaro que barrava a propos-
ta de garantia de atendimento por 
pro� ssionais de psicologia e serviço 
social para alunos das escolas públi-
cas de educação básica. Deputados 

e senadores mantiveram o projeto 
que já haviam aprovado, contra a 
vontade de Bolsonaro, que não que-
ria a contratação de psicólogos e as-
sistentes sociais pelas redes públicas 
de ensino de todo o Brasil.

O Ministério da Agricultu-
ra autorizou o registro de 57 
novos agrotóxicos. Com esse 
anúncio, feito no dia 27 de no-
vembro, o número de registros 
de agrotóxicos autorizados no 

Brasil chega a 439 só este ano. 
Assim, o Brasil reforça o título 

de campeão mundial no uso de 
pesticidas e o governo Bolsona-
ro ultrapassa o recorde de Temer 
que, em igual período do ano 

passado, liberou 374 agrotóxi-
cos. Agora, só mesmo matando 
é que um produto pode ser con-
siderado extremamente tóxico, 
segundo a nova classi� cação im-
plementada pelo atual governo.

O governo anunciou que o 
salário mínimo para o próximo 
ano � cará em R$ 1.031, o que 
representa uma redução de R$ 8 
em relação ao projeto de lei do 
Orçamento Geral da União, que 
previa um mínimo de R$ 1.039 
para 2020.

Com essa estimativa, Bolso-
naro vai repetir o que fez no iní-
cio do ano, quando também reti-
rou R$ 8 do mínimo, reduzindo 
de R$ 1006 prometidos pelo ex-
-presidente Temer, para R$ 998. 

Gás sobe de novo

Caminhoneiros também
se deram mal com a
reforma da Previdência

Cesta básica pode subir mais de 20% 

Brasil já liberou
439 agrotóxicos este ano

Governo quer tirar
8 reais do salário mínimo 

Saúde, Previdência e Assistência Social
estão sendo destruídas pelo governo

Violência policial provoca mortes de jovens negros

Contra a vontade de Bolsonaro,
escolas terão psicólogos
e assistentes sociais

6 de dezembro de 2019brasil

“Nada a temer senão o correr 
da luta, nada a fazer senão 

esquecer o medo”
Milton Nascimento

O período inaugurado 
com o golpe de 2016 
tirou o Brasil da rota 
de crescimento socio-

econômico e de fortalecimento 
de sua soberania que vinha se 
dando desde 2003. A política ne-
oliberal vinculada aos interesses 
do capital internacional iniciada 
por Michel Temer foi ampliada 
por Jair Bolsonaro. Retrocessos 
atingiram a economia, o campo 
técnico-cientí� co, as relações 
exteriores, a soberania nacional 
e vem ceifando direitos traba-
lhistas e sociais conquistados nas 
últimas décadas. 

Merece a re� exão sobre os 
ataques desferidos contra as 
políticas de Seguridade Social 
(formada pelo tripé Saúde, 
Previdência e Assistência So-
cial), sendo que muitas delas 

estão contidas na Constituição 
Federal de 1988. O resultado é 
o sucateamento ou eliminação 

de programas e ações sociais, 
comprometendo o atendimen-
to prestado a milhões de brasi-

leiros, além de precarizar as re-
lações e condições de trabalho 
dos pro� ssionais que os desen-
volvem, tanto na esfera privada 
como na pública.

Uma sequência desastrosa 
de medidas atinge a estrutura 
do Estado, os serviços públicos 
e elimina direitos. Entre as de 
grande escala, temos a Tercei-
rização irrestrita, a Contrarre-
forma Trabalhista, as privatiza-
ções e a Emenda à Constituição 
(EC) nº 95, que retira por duas 
décadas recursos das áreas so-
ciais. Ao somá-la à Reforma da 
Previdência, temos um intenso 
desmonte das políticas de Se-
guridade Social, incluindo o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 
o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). Nova ofensiva 
se dá agora com a Medida Pro-

visória (MP) 905, que pretende 
aprofundar a Reforma Traba-
lhista e ataca o serviço e as polí-
ticas públicas. 

A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Seguri-
dade Social (CNTSS/CUT), re-
presentante dos trabalhadores 
desta área nas esferas pública e 
privada, tem atuado em conjun-
to com suas entidades � liadas e 
com a Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) para contrapor 
esta série de ataques. Há vitó-
rias pontuais, mas é necessário 
avançar muito mais. Mesmo jo-
gando num momento em que a 
truculência do governo é enor-
me, é preciso de� nir estratégias, 
ampliar conquistas e trazer cada 
vez mais apoio para a luta de re-
sistência, contra a retirada de 
direitos e por mais democracia.

Após prometer gás a R$ 30,
Bolsonaro libera preço que chega a R$ 100

Maria Aparecida Faria
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internacional

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, anunciou no 
Twitter que irá reto-

mar imediatamente as tarifas so-
bre importações de aço e alumínio 
de Brasil e Argentina. Ele disse 
que esses países estariam desvalo-
rizando suas moedas de propósito 
só para baratear suas exportações 
e levar vantagem sobre países com 
moeda mais forte. ‘A desvaloriza-
ção não é boa para os nossos fa-
zendeiros’, reclamou Trump.

Enquanto isso, Bolsonaro in-
siste em dizer que é 'amigo de 
Trump'. Mas o fato é que a tal 
proximidade entre eles não tem 

trazido nenhum benefício para o 
Brasil. Na verdade, o governo bra-
sileiro só tem levado rasteira dos 
gringos. 

Só para lembrar, o Brasil havia 
aumentado a cota de importação 
de etanol dos EUA e, mesmo assim, 
não conseguiu derrubar a barreira 
à venda de carne in natura para os 
norte-americanos. E, como se não 
bastasse, em outubro o governo 
Trump apoiou Argentina e Romê-
nia para integrarem a Organiza-
ção para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE), 
deixando o Brasil de lado, ao con-
trário do que dizia Bolsonaro. 

A população de mais um 
país sul-americano se levantou 
contra um governo de direita 
e suas reformas que ameaçam 
direitos sociais, previdenciá-
rios e trabalhistas duramente 
conquistados pela sociedade.

Desde 21 de novembro, 
multidões se mobilizam dia-
riamente na Colômbia, naquilo 
que já é considerado pela im-
prensa colombiana o maior de-

sa� o popular que um governo 
enfrenta desde os anos 1970.

O Comitê Nacional de Pa-
ralisação já fez três convo-
cações aos manifestantes – a 
mais recente para os protestos 
que aconteceram no dia 4 de 
dezembro – e o Comitê de 
Desemprego apresentou os 13 
pontos de suas reivindicações 
ao presidente Iván Duque.

Fabio Arias, promotor da 

Unidade Central de Trabalhado-
res (CUT) avisou que as mobi-
lizações continuarão ocorrendo 
em todo o território colombia-
no, com a participação especial 
da população indígena de Minga 
del Cauca, que chegou a Bogotá 
para participar das marchas.

Nos dias anteriores a 21 de 
novembro, quando os protestos 
começaram, o governo tentou 
atenuar a força das demandas 

dos trabalhadores, alegando que 
não havia submetido ao Con-
gresso as reformas trabalhistas 
e previdenciárias –base da agita-
ção popular.

Os protestos começaram 
como uma reivindicação sindi-
cal e se tornaram um movimen-
to popular que tomou as ruas. 
Essas manifestações marcam 
uma virada da sociedade colom-
biana, pouco acostumada a rei-

vindicações, mas que desta vez 
se voltou para as ruas de Bogotá 
e de outras grandes cidades para 
se juntar à pressão contra o go-
verno do presidente Iván Duque, 
outro aliado de Jair Bolsonaro 
que demonstrou estar desconec-
tado da realidade e enfrenta pro-
testos devido a uma desastrosa 
política econômica. O mesmo 
acontece no Chile, com o gover-
no Sebastián Piñera.

Trump vai taxar produtos de Brasil e Argentina
cidadania 6 de dezembro de 2019

O professor português Boaven-
tura de Sousa Santos anun-
ciou em São Luís que o Fórum 
Social Mundial deve voltar a 

acontecer em 2020 e con� rmou o Méxi-
co como o país a receber o evento. Boa-
ventura também propôs que se realize na 
capital maranhense, em 2021, um Fórum 
Social da Amazônia, voltado para a dis-
cussão dos problemas dessa região que se 
estende por nove países da América do 
Sul (incluindo a Guiana Francesa).

Desde 2001, há edições do FSM, sempre 
reunindo milhares de pessoas e centenas 
de instituições, organizações não-governa-
mentais e órgãos o� ciais. Alguns contaram 
com a participação de 150 países. O even-
to é um contraponto ao Fórum Econômico 

Mundial, que se reúne anualmente em Da-
vos, com governos e empresas das econo-
mias capitalistas mais desenvolvidas.

Em sua passagem por São Luís, Boa-
ventura deu diversas e concorridas pales-
tras para diferentes públicos. Ele se des-
locou também até Alcântara, município 
que sedia o Centro de Lançamento de 
foguetes do Brasil e que foi recentemente 
entregue aos Estados Unidos, através de 
um Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, 
aprovado pelo Congresso Nacional.

Para o professor, a área cedida aos esta-
dunidenses pode se transformar em uma 
base naval ianque, com vistas ao controle 
do Atlântico Sul. Na última palestra que 
proferiu, no Solar Cultural da Terra Ma-
ria Firmina dos Reis, o professor arrancou 

risos da plateia ao dizer que o governo 
maranhense quer estar bem com as duas 
maiores economias do mundo ao apoiar a 
entrega de Alcântara aos norte-americano 
e o porto privado que está em construção 
na área do Cajueiro (ilha de São Luís) aos 
chineses. Ambas as áreas são contestadas 

por comunidades tradicionais.
Ao � nal, Boaventura desmontou a tese 

de que a entrega de Alcântara não fere a 
soberania nacional. “Treta", disse ele para, 
em seguida, comparar o caso do Mara-
nhão com as bases estadunidenses de 
Guantânamo (Cuba) e Okinawa (Japão).

O programa Papo de Crente foi pen-
sado, dialogado e planejado como um 
programa evangélico para evangélicos no 
formato de rádio web, no espaço demo-
crático e popular que a Agência Tambor 
proporcionou. Desde o contexto das úl-
timas eleições presidenciais, a ideia foi 
sendo formada até o começo da expe-
riência em março deste ano. O espanto 
ante o próprio nome – papo de crente 
– está na possibilidade de evangélicos 
conversarem e dialogarem numa lingua-
gem própria (bíblica, teológica, religiosa 
e política), mas remando contra a maré 
da homogeneização mercadológica do 
modo de ser evangélico no Brasil (o gos-
pel).

Pois, se Walter Benjamim, num frag-
mento escrito em 1921, esboçou a ideia 
do capitalismo como religião, parte dos 
evangélicos brasileiros tornaram a re-
ligião como capitalismo, agregando os 
desejos do consumo, da acumulação, da 
conquista e do sucesso, elementos ine-
rentes à sua crença e aos seus valores, 

numa inversão e negação da proposta de 
Jesus de Nazaré. 

A experiência visa a construir um 
diferencial na comunicação radiofôni-
ca evangélica, desde uma perspectiva 
protestante e progressista. Pois trata-se 
de algo que já existe na prática e no co-
tidiano por parte de muitos evangélicos, 
historicamente identi� cados com as cor-
rentes teológicas do Evangelho Social, da 
Teologia da Libertação e da Teologia da 
Missão Integral, cuja pouca visibilidade 
impede a sociedade de discernir e de dis-
tinguir os protestantes evangélicos destes 
gospels ou neoevangélicos.

Porquanto, uma longa e enraizada 
tradição protestante evangélica não se 
identi� ca com os modos manipuladores, 
castradores, hipócritas e intolerantes, que 
uma parte desse segmento reproduz no 
cotidiano, sobretudo a partir de lideran-
ças e de impérios que dominam e contro-
lam os grandes meios de comunicação. 
Este legado foi historicamente capaz de 
lutar no Brasil pela liberdade religiosa, 

contra o regime escravista, pela repúbli-
ca, pelo voto feminino, pela educação e 
pela alfabetização, pela democracia, pe-
los direitos humanos no período do regi-
me militar, pelo ecumenismo e se mostra 
pronto ao diálogo inter-religioso, ao res-
peito às minorias e à diversidade étnico-
-racial e sexual.

Como uma experiência ainda em for-
mação, o Papo de Crente insere, no con-
texto da mídia (seja religiosa ou não), um 
outro per� l e uma outra linguagem, que 
se pretendem críticos, políticos, toleran-
tes, abertos ao diálogo e radicalmente 
vinculados à proposta de Jesus de Naza-
ré, na sua relação com os pobres e com 
os poderes religiosos e políticos estabe-
lecidos. A experiência todos os sábados 
pela manhã tem sido a de construir uma 
comunicação que demonstre a fome e a 
sede de justiça. (O texto é parte de um 
artigo mais extenso sob o título Terri-
velmente evangélicos: religião e mídia, 
publicado originalmente no site esquer-
daonline).

Boaventura propõe 
realização de Fórum 
Social da Amazônia

Papo de Crente propõe um novo olhar 
sobre público evangélico

Luiz Pedro

Prof. Dr. Lyndon de Araújo Santos

Milla Gentil

Agora é na Colômbia:
povo toma as ruas contra perda de direitos

O secretário de Estado do governo Trump, Mike 
Pompeo, prometeu ajuda na repressão a protestos po-
pulares contra governos amigos dos Estados Unidos 
na América do Sul, como Chile, Colômbia e Brasil. 
A� nal, é preciso manter os regimes neoliberais que 
exploram trabalhadores e retiram direitos dos mais 
pobres para enriquecer ainda mais os milionários, 
principalmente as empresas norte-americanas. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
JORNAL BRASIL POPULAR

Os associados da Associação do Jornal 
Brasil Popular � cam convocados para a As-
sembleia Geral Extraordinária a ser reali-
zada na sede da Associação, na Quadra 3, 
Bloco B, Entrada 46, Sobreloja, Edifício Ber-
nardo Monteverde, Zona Industrial, SIG, 
Brasília-DF, no dia 9 de dezembro de 2019, 
às 19 horas, tendo a seguinte ordem do dia: 
a) Alteração Estatutária; b) Informes Gerais.

EUA ameaçam invadir 
países sul-americanos

Jose Alberto Melo Silva, Presidente
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O Maranhão se fez representar no 
encontro dos ex-secundaristas 
cearenses realizado em Fortale-
za, no sábado, 23 de novembro, 

promovido pela Associação Anistia 64-68. 
O evento reuniu militantes que participa-
ram do movimento estudantil no período 
de 1966 a 1970, época em que o Centro dos 
Estudantes Secundaristas do Ceará (Cesc) 
era a entidade que congregava o estudanta-
do de nível médio e dirigiu importantes lu-
tas especí� cas e gerais, estas últimas de com-
bate à ditadura militar então vigente no País.

O período contemplado (1966 a 1970) 
foi marcado pela transformação do Cesc de 
entidade de massas solidamente implan-
tado em Fortaleza e em diversas cidades 
do interior cearense em uma organização 
jogada na ilegalidade pelo Ato Institucio-
nal n° 5 e pelo Decreto 477, instrumentos 
de endurecimento do golpe militar de 64. 
Após breve período de luta na ilegalidade, 
parte dos secundaristas continuou sua tra-

jetória política em organizações políticas 
então na clandestinidade e alguns deles pe-
garam em armas contra o regime ditatorial.

Do núcleo de secundaristas cearen-
ses, saíram três guerrilheiros do Araguaia 

(Custódio Saraiva Neto, Dower Cavalcanti 
e Glênio Sá), o primeiro morto em comba-
te e os dois outros vitimados por morte na-
tural após o término da guerrilha. Outros 
secundaristas cearenses ingressaram na 

guerrilha urbana, através de organizações 
como o Partido Comunista Brasileiro Re-
volucionário (PCBR), enquanto outra leva 
passou a desenvolver trabalho de conscien-
tização na mais absoluta clandestinidade. 
Uns poucos abandonaram a luta, “desbun-
daram”, no jargão da época.

Dos ex-secundaristas presentes ao en-
contro, José Bon� m, Antônio Augusto, 
Honório Silva, José Auri Pinheiro, Bartolo-
meu Cavalcante, Paulo Verlaine Vera Ilka 
e Maria Quintela residem atualmente no 
Ceará. Vera Rocha mora em Salvador. Wa-
shington Luiz de Oliveira e Luiz Pedro se 
� xaram em São Luís. Todos estão com ida-
de entre 65 e 70 anos. Quase todos tiveram 
de sair do Ceará por algum período para 
evitar a prisão, a tortura ou a morte. 

A Associação Anistia 64-68 é presidi-
da pelo ex-secundarista Honório Silva. O 
evento foi gravado em vídeo e diversos 
presentes deram depoimentos sobre sua 
trajetória pessoal.

A Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do 
Maranhão já formou mais de 6.500 auditores sociais, 
distribuídos em 54 municípios do Maranhão. Eles estão 
aptos a acompanhar o desenvolvimento das políticas 
públicas e a execução orçamentária de seus municípios.

Auditor social é o termo utilizado para denominar 
os cidadãos capacitados por meio das Audiências de 
Controle Social e Cidadania promovidas pela Rede 
de Controle. Nessas audiências, são realizados cur-
sos, o� cinas, palestras, treinamentos, entre outros 

eventos, destinados a transmissão de conhecimentos 
ligados às ações de controle externo.

A ideia é que esses representantes da socieda-
de civil possam funcionar em suas comunidades 
como aliados dos órgãos responsáveis pelo controle 
das contas públicas. Na visão da Rede de Controle, 
ninguém melhor que os cidadãos, que vivenciam as 
realidades municipais, para avaliar a efetividade e a 
qualidade do gasto público.

Criada em março de 2010, por um Acordo de 
Cooperação Técnica, a Rede de Controle é compos-
ta por 28 órgãos e instituições que atuam na defesa 
do Estado, na � scalização, na auditoria, no contro-
le interno e externo, como o Tribunal de Contas da 
União, o Tribunal de Contas do Estado do Mara-
nhão, a Controladoria-Geral da União, a Secretaria 
de Transparência e Controle do Estado, o Ministé-
rio Público Federal, o Ministério Público Estadual, a 
Secretaria Estadual da Fazenda, o Banco do Brasil, a 
Caixa Econômica Federal, entre outras. 

“A atuação efetiva desses órgãos está ligada à partici-
pação popular, exercendo o controle social, garantia asse-
gurada pela Constituição Federal”, destaca o conselheiro 
do TCE/MA, Washington Oliveira, que tem participado 
ativamente das Audiências Públicas da Rede de Controle.

No momento, a coordenação da Rede de Controle da 
Gestão Pública no Maranhão está planejando as ações 
que serão desenvolvidas no próximo ano em continui-
dade ao trabalho de formação de auditores sociais.

Dois índios da etnia Guajajara – Firmino Silvino Guajajara 
e Raimundo Bernice Guajajara – foram assassinados no dia 7 
de dezembro, em Jenipapo dos Vieiras. Outros dois � caram 
feridos. Há pouco tempo, o líder indígena Paulo Paulino Gua-
jajara foi assassinado em uma emboscada de madeireiros na 
reserva Arariboia.

Secundaristas de 68 reúnem-se em Fortaleza

Rede Controle forma auditores
sociais em todo o Maranhão

Mais dois índios Guajajara
são assassinados 

Luiz Pedro

Fernando Abreu

Raimundo Guajajara morreu durante o ataque a índios em Jenipapo dos 
Vieiras no Maranhão

D
iv

ul
ga

çã
o/

A
pi

b


